
 
Pērc Eaton un laimē! 

Vispārējie noteikumi 

Eaton pārdošanas akciju “Pērc Eaton un laimē!” (turpmāk – Akcija), organizē Eaton Electric SIA, vienotais reģ. 
Nr. 40103172385 ar juridisko adresi Zemitāna ielā 2b, Rīgā, LV – 1012 (turpmāk tekstā  - Eaton), kopā ar 
elektropreču vairumtirgotājiem Latvijā.  

Akcijas partneri ir Baltijas Elektro Sabiedrība SIA, Elektrika SIA, AS Energofirma "JAUDA (turpmāk tekstā – 
Partneri). 

Akcijas periods ir no 2019.gada 01.maija līdz 2019.gada 30.jūnijam.  

Akcijā tiek iekļauti visi Eaton Partneru pārdotie Eaton produkti Partneru veikalos un filiālēs.  

Akcijas dalībnieki 

Akcijas dalībnieki ir Eaton produktu pircēji Eaton Partneru veikalos par 350 EUR (ieskaitot PVN).  

Eaton un Partneru kompāniju darbinieki nedrīkst piedalīties akcijā. 

Akcijas aktivitāte 

Akcijas dalībnieki pērk Eaton produktus Partneru veikalos 350 EUR apmērā (ieskaitot PVN) laika posmā no 
2019.gada 01.maija līdz 2019.gada 30.jūnijam, un reģistrē savu dalību akcijas motivācijas balvu izlozei. 
Reģistrācijas forma pieejama Eaton un Partneru mājas lapās, kā arī tiešajā saitē: www.eaton.lv/vasara2019. 

Šajā tiešsaistes reģistrācijas formā dalībnieks norāda savu vārdu, uzvārdu, epastu un /vai kontakttālruni, kā arī 
Eaton produktu pirkumu apliecinošu dokumentu – rēķina vai pavadzīmes Nr. un Partnera kompāniju, kurā 
pirkums veikts.  

Dalībnieki var reģistrēt savu dalību izlozei vairāk kā vienu reizi. Katri 350 EUR par iegādātiem Eaton produktiem, 
ir tiesības uz 1 reģistrāciju akcijas motivācijas balvas izlozē.  

Dalībnieks var savākt savu dalību izlozē arī ar vairāk kā vienu rēķinu vai pavadzīmi. Šādos gadījumos pie 
reģistrācijas ir jābūt norādītiem visiem dokumentiem, uz kuriem atsaucoties, dalībniekam ir kopējā summa 350 
EUR, par kuriem iegādāti Eaton produkti.  

Akcijas motivācijas balvas 

Galvenā akcijas motivācijas balva ir elektriskais skrejritenis MIO.  

Citas motivācijas balvas – atraktīvai vasaras aktīvās atpūtas pavadīšanai mantas, ar Eaton logo, kopā 10 gabalas.  

Motivācijas balvu ieguvēju noteikšana 

Motivācijas balvu izloze notiks tiešsaistē – šī gada 01.jūlijā. izlozes laikā Eaton pārstāvis atvērs visu reģistrēto 
dalībnieku failu, un pie šī faila atvēršanas, automatizēts rīks noteiks uzvarētāju.  

Pirmajā faila atvēršanā tiks noteikts galveno motivācijas balvas uzvarētājs. Katras nākošās motivācijas balvas 
izlozei šis fails tiks atvērts vēl vienu reizi.  

Pēc motivācijas balvu ieguvēju noteikšanas, Eaton sazināsies ar norādīto partnera kompāniju, lai pārbaudītu 
atbilstošo rēķinu vai pavadzīmi. Ja informācija nesakritīs, Eaton veiks izlozi cita motivācijas balvu ieguvēja 
noteikšanai. 

Nobeiguma noteikumi 

Eaton vāks personas datus šīs akcijas laikā tikai un vienīgi ar mērķi, lai varētu sakontaktēties ar uzvarētājiem pēc 
izlozes. Tajā pašā laikā, akcijas dalībniekiem ir iespēja pierakstīties Eaton jaunumu saņemšanai.  

Eaton sakontaktēsies ar akcijas motivācijas balvu ieguvējiem personīgi 2019.gada 01.jūlijā. Saraksts ar balvu 
ieguvējiem netiks publicēts. Taču ikviens akcijas dalībnieks var pieprasīt iepazīties ar šo sarakstu, sazinoties ar 
Eaton uz epastu: Office.LV@Eaton.com.  

Visas domstarpības un strīdi starp Eaton, Partneriem un akcijas dalībniekiem ir risināmas pārrunu ceļā.  

Eaton sedz visas akcijas norises izmaksas.  

Informācija par akciju pieejama: www.eaton.lv/vasara2019  
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